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22/02/2016 - Indicação n° 003/2016- Vereador Cristóvão Rodrigues de Carvalho 

Base Legal, artigo 240 Regimento interno. 

Súmula:Indica a necessidade de providências quanto a colocação de Coletores “lixeiras” em 
determinados pontos da área rurail do município. 

 Senhor Presidente, 

Indico ao Departamento de Obras Públicas – necessidade de providências quanto à 

colocação de Coletores para o lixo doméstico em determinados pontos na área rural 
do município. 

Vários munícipes estão reclamando da faltas de local apropriado para deixar o lixo 

doméstico na zona rural, fato que dificulta e atrapalha a vida dos munícipes. A 

Prefeitura Municipal deve aperfeiçoar a coleta do lixo doméstico junto a área rural, 

pois em uma época em que a limpeza urbana e rural é um diferencial necessário na 
política pública de melhores condições de vida do cidadão. 

Justificativa 
             

É fato público e notório, que as políticas públicas voltadas para a coleta de lixo 

doméstico é fator fundamental para se evitar proliferação de doenças. O lixo 

doméstico mal acondicionado pode ocasionar vazamentos e contaminação no local 
onde foi depositado. 

Hoje em dia a preocupação tanto do destino do lixo doméstico quanto a sua coleta, 

deve ser prioridade do Poder Público, haja vista o perigo de proliferação de doenças 

a agravamento do combate a epidemias como a da Dengue e outras perigosas 

doenças, portando a disponibilização de locais apropriados para que os munícipes 

possam depositar o lixo doméstico até sua retirada pelo município, colabora e muito 

para evitar todos os males acima descritos. 

Portanto deve a Secretaria de Obras Públicas do Município, tomar as providências 

necessárias, colocando recipientes apropriados para a coleta de lixo doméstico na 
área rural, proporcionando conforto e bem estar aos moradores.    

                         
Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 22 de fevereiro de 2016. 

 
Cristóvão Rodrigues de Carvalho 

Vereador 

 

 

 




